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ه«معن جهعي همحمده هآهلهالطلرهي ه هاللع هعي هاعدائهمهاهاللههب هاعالمين ه هلي الحمدلّله»

 بررسی طایفه دهمادامه 

بحث درباره داللت طایفه دهم از روایات بر جواز نظر به وجه و کفین بود. مالحظه فرمودید نسبت به برخی از این روایات 

 اشکاالتی سندا و داللتا مطرح شده و ما فی الجمله به این اشکاالت پاسخ دادیم. 
 بررسی روایت علی بن سوید

گوید من به امام رضا)ع( عرض کردم من مبتال به نظر به زن روایت دیگر، روایت علی بن سوید است؛ علی بن سوید می

شود، این چه حکمی دارد؟ یعنی سؤال از حکم نظر به زن زیبارو زیبارو هستم، به نحوی که نظر به او باعث اعجاب من می

 .به این روایت را قبال عرض کردیم. تقریب استدالل «ن نیتک الصدقالبأس اذا عرف اهلل م»کند. امام)ع( فرمود: می
 اشکال صاحب جواهر

اشکاالتی نسبت به این روایت ایراد شده است. صاحب جواهر به طور کلی معتقد است این روایت داللت بر جواز نظر به زن 

اند. مجموعا از کلمات صاحب جواهر و شدهزیبارو ندارد. برخی از فقها هم قائل به عدم داللت این روایت بر جواز نظر 

توانیم این روایت را شود که قرائنی وجود دارد که به واسطه آن قرائن نمیدیگران از جمله مرحوم آقای خویی استفاده می

کند، از کلمات مرحوم آقای خویی هم دو دال بر جواز نظر به وجه و کفین بدانیم. صاحب جواهر خودش یک قرینه نقل می

در این روایت، البأس به نحو مطلق « البأس»شود؛ یعنی مجموعا شاید سه قرینه بر این مطلب که مراد از رینه استفاده میق

نظری  کند ازنیست؛ چون سؤال از نظر در حال عادی نیست، سؤال در واقع از نظر اتفاقی است؛ یعنی علی بن سوید سؤال می

 آید. یعنی وقوع النظر یک امر اتفاقی است که برایه چنین زنانی برای او پیش میکه به طور اتفاقی و تصادفی و ناگهانی ب

واهد بگوید خاین در واقع می« یعجبنی»گوید شود و قهرا بعد از نظر اتفاقی، یحصل له لذة؛ اینکه میعلی بن سوید حاصل می

خواهم ببینم آیا این نظر می لذاشود می ل یک لذت و اعجابی در منآید و این موجب حصونگاه اتفاقی برای من پیش می

اند. به تعبیر صاحب جواهر بعد به دنبال آن، او را از زنا بر حذر داشته«. البأس»اند جایز است یا خیر. امام)ع( هم فرموده

عمدی  ظرخودِ زنا باشد یا مقصود زنای چشم باشد که امام)ع( او را تحذیر کرده و گفته مراقب باش که ن مقصود ممکن است

 و از روی قصد برای لذت نباشد. 

 قرینه اول

کند این است که عدم جواز نگاه به زن یک امر ضروری و صاحب جواهر دلیلی که برای حمل روایت بر این معنا ذکر می

، ما یقین داریم اجازه دادن و رخصت آن هم از ناحیه امام)ع( «الضرورة علی عدم جوازه ییمکن دعو»گوید بدیهی است. می
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که بسیار در این امور حساس و محتاط است، به کسی برای نگاه کردن و آن هم نگاه کردنی که موجب اعجاب ناظر و بیننده 

مر بدیهی است. امام)ع( که دائما در ممکن است بگوییم اصال عدم جواز چنین نظری یک اصحیح نیست. یعنی شود، می

دارد، چطور ممکن است به علی بن سوید اجازه هایشان دیگران را از نگاه کردن به این ترتیب بر حذر میها و گفتهتوصیه

گوید ما ناچار هستیم که مورد سؤال علی بن سوید را نظر اتفاقی بدانیم. پس قرینه صاحب بدهد که چنین نگاهی کند. لذا می

د، ما شوبه زن زیبایی که بعد از آن نگاه برای او لذت حاصل می ،نگاه کردن، آن هم به این ترتیب جواهر این است که چون

یقین داریم این نگاه اگر بخواهد اجازه داده شود از ابتدا و رخصت داده شود، این خالف بدیهی است و امام)ع( قطعا چنین 

ند، کفی عدم ذلک، آن چیزی که دائما دارد تحریک می و الترغیب ثالحکه مِن عادته کند؛ امام)ع( و شخصیتی کاری را نمی

 انگیزاند دیگران را که چنین کاری نکنند، آن وقت به علی بن سوید اجازه بدهد و رخصت بدهد؟! برمی

َأَ ٍ  امْرَ نَظَرَ إِلَى مَنْ»ع( فرمود: کند که در روایت دارد امام صادق)بعد ایشان روایتی را از امام صادق)ع( به عنوان مؤید نقل می

فرماید اینکه . صاحب جواهر می1«بَصَرَهُ لَمْ یَرْتَدَّ إِلَیْهِ بَصَرُهُ حَتَّى یُزَوِّجَهُ اللَّهُ مِنَ الْحُورِ الْعِین ضَّرَهُ إِلَى السَّمَاءِ َأَوْ غَفَرَفَعَ بَصَ

فرماید کسی که به زنی نگاه کند و بعد دیدش را به آسمان بدوزد، نگاهش را برگرداند و بلند کند به سوی امام صادق)ع( می

ن نیست این معنایش آ« من نظر»فرماید اینکه گفته کند. میآسمان یا غض بصر کند، خداوند چنین پاداشی را برای او مقرر می

کسی ابتداءً نگاه کند و بعد رویش را برگرداند یا چشمش را به سوی آسمان بدوزد؛ این معلوم است که مَن نظر أی من  که

گوید نظر الی امرأة اتفاقا، کسی که اتفاقا چشمش به زنی بیفتد ولی نگاه نکند و چشمش را برگرداند. اینجا هم همین است؛ می

 ظاهرش این است که منظور إنی مبتلی بالنظر االتفاقی الی المرأة الجمیلة.  «لةإنی مبتلی بالنظر الی المرَأ ٍ الجمی»

دهد. اشکال البته مربوط به خود صاحب جواهر کند و پاسخ میمی نقلبعد خود صاحب جواهر یک اشکالی را  ان قلت:

ه موضوع حکم شرعی است؛ و برخی کتب دیگر نقل شده است. اشکال این است که بحث ما دربار 2نیست، اشکال در مسالک

خواهیم بدانیم این فعل به عنوان یک موضوع در شرع چه حکمی برای آن ثابت شده است؟ معموال وقتی سخن یعنی ما می

آید، مراد افعال اختیاری است و نظر اتفاقی اساسا صالحیت ندارد از افعال انسان به عنوان موضوع حکم شرعی به میان می

شود، سؤال از افعالی است که انسان با اراده و اختیار . نوعا وقتی سؤال میحةعی باشد ولو اباع برای یک حکم شرموضو

خواهد بداند که حکمش چیست. لذا حمل روایت بر نظر اتفاقی با شأن روایات و شأن دهد و آن وقت میخودش انجام می

 ه افعال اختیاری است، سازگار نیست. کنند، و احکام شرعی معموال دربارامام)ع( که احکام شرعی را بیان می

دانیم؛ چرا؟ به جهت اینکه این نظر اتفاقی مبتنی بر یک فرماید خیر، ما این اشکال را وارد نمیصاحب جواهر می قلت:

ر جایز گیرد که این فعل غیداند در یک شرایطی قرار میمقدماتی است که آن مقدمات دیگر اتفاقی نیست. اگر کسی مثال می

نیم بگوییم این فعل اختیاری نیست. به قول آقایان االمتناع باالختیار الینافی تواو حرام ممکن است از او سر بزند، دیگر نمی

االختیار؛ اگر انسان خودش را در یک شرایطی قرار دهد که دیگر اختیار از او سلب شود، این با اختیار او منافات ندارد؛ 

  3.تاسچون خودش، خودش را در این شرایط قرار داده است. این هم پاسخ صاحب جواهر 
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 قرینه دوم

مرحوم آقای خویی هم همین نظر را پذیرفته و در عین حال دو قرینه دیگر هم بر اینکه مقصود از نظر در روایت علی بن 

فرماید که در روایت سؤال از نظر به مرأه جمیله است و هیچ بحثی از وجه سوید نظر اتفاقی است، ذکر کرده است. ایشان می

تی سؤال از ابتال به . وق«إنی مبتلی بالنظر الی المرَأ ٍ الجمیلة»گوید النظر الی وجه المرأة الجمیلة، مینیست؛ نگفته انی مبتلی ب

نظر به زن زیباروست، این اعم از آن است که نگاه به وجه باشد یا مو، چون گاهی از اوقات مخصوصا برخی زنان چندان 

ود وقتی شاین نکته که زیبایی زن که موجب اعجاب بیننده می تحفظی برای پوشاندن موها ندارند، و مخصوصا با توجه به

ای که بخشی از موها ای که بدون مو دیده شود یا چهرهکند بین چهرهاست که مو هم تا حدی مکشوف باشد؛ خیلی فرق می

اهد بگوید خور واقع میاین د «إنی مبتلی بالنظر الی المرَأ ٍ الجمیلة»گوید هم به ضمیمه چهره دیده شود. علی بن سوید که می

کنم و نگاه او هم منحصر به صورت نیست، چون در روایت بحثی از خصوص صورت به میان من به زنان زیباروی نگاه می

ه مو شود. آن وقت ما یقین داریم که نظر بشامل مو هم می« فیعجبنی بالنظر الیها»نیامده است. لذا به طور طبیعی مخصوصا با 

نظری که این نظر عادتا به وجه و مو با هم صورت  دراین مقطوع البطالن است که امام)ع( بفرماید البأس قطعا جایز نیست؛ 

آورد ناچارا باید بگوییم گیرد. پس چون اگر بخواهد روایت حمل بر نظر عادی شود سر از یک امر مقطوع البطالن در میمی

 رخصت در نظر به زن باشد. منظور از این نظر، نظر اتفاقی است و نه نظر ابتدایی و

ایشان در واقع این است که سؤال از نظر است، اما چون نظر هم شامل نظر به وجه و هم شامل نظر به مو به نظر قرینه  پس

قتی شود و این وکه این به معنای آن است که این موجب اعجاب و لذت می« یعجبنی النظر الیها»شود، مخصوصا به قرینه می

ود از مقص( اجازه نظر به مو را بدهد، پس باید بگوییم اساسا است که مو هم تا حدودی مکشوف باشد و بعید است که امام)ع

ای است که مرحوم آقای خویی اینجا زائد بر آنچه که صاحب جواهر نظر در سؤال علی بن سوید، نظر اتفاقی است. این قرینه

 کند برای حمل روایت بر نظر اتفاقی. اند ذکر میگفته

 قرینه سوم

آدم  علی بن سوید یک چون، نظر عمدی باشد که بعید است منظوراین است کند قل میخویی نقرینه دیگری که مرحوم آقای 

اهل علم و فضل و دارای جالل و منزلت بوده؛ اینکه او نگاه کند و آن هم نگاهی که موجب حصول لذت  بلکهمعمولی نبوده، 

این با شأن و منزلت و جایگاه علی بن سوید شود، بعد هم این را برای امام)ع( با صراحت نقل کند، این هم بعید است. 

به ن که ای .شود آنچه علی بن سوید گرفتار آن بوده، به جهت کار و شغلش، نظر اتفاقی بودهسازگاری ندارد. پس معلوم می

 تفاقیر انظشود معلوم میاین  ،امام)ع( هم بفرماید اشکالی نداردصراحت بگوید من عادت دارم که به زنان زیبارو نگاه کنم و 

 1. منظور بوده است

، این است که به نظر برخی در این روایت قرائنی وجود دارد که باید شدهترین اشکالی که به روایت علی بن سوید پس مهم

ینیم خواهیم بباین روایت را حمل بر نظر اتفاقی کرد و هو اجنبی عن مانحن فیه؛ موضوع بحث ما نظر اتفاقی نیست، ما می

ها طه این سه قرینه که یکی از آننظر به وجه و کفین با اراده و اختیار و بدون قصد لذت جایز است یا نه. این روایت به واس
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تدالل درد اس لذا بهشود و اند، بر نظر اتفاقی حمل میاند و دو تای دیگر را مرحوم آقای خویی گفتهرا صاحب جواهر ذکر کرده

خورد. لکن و فیه نظر؛ فیما قاله صاحب الجواهر و فیما قاله المحقق الخوئی، در هر سه قرینه اشکال است. پاسخ به نمی

 اشکاالت این بزرگواران باشد برای جلسه آینده. 

 حقوق هرسالشرح 

 مهمترین نتیجه عبادت خالصانه

. ما این جمله را توضیح دادیم؛ اگر بخواهیم تمام آنچه را که تا اینجا «الْأَکْبَرُ فَإِنَّکَ تَعْبُدُهُ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَیْئا اللَّهِ فَأَمَّا حَقُ»

ست، این است نیآن که هیچ حقی باالتر و برتر از خداوند بر انسان گفتیم در دو جمله بیان کنیم، این است که بزرگترین حق 

 ادت گفتیم، عبادت یک وجه آن مناسککه انسان خداوند را عبادت خالصانه کند، خالصانه عبادت کند. با معنایی که برای عب

است، عبادت معنای اعمی دارد. انسان باید هم در اعتقادات و هم در خُلقیات و هم در اعمالش روح بندگی و تسلیم آن هم 

خالصانه، در برابر خدا داشته باشد. پیام اصلی ادیان این است؛ انسان باید روح تسلیم و بندگی در برابر خدا آن هم فقط به 

ها و کارها، همه و همه در چهارچوب این فرمان کلی و این حق کلی ها و دستورالعملخاطر خدا داشته باشد. همه توصیه

 شود. تعریف می

الْآخِرَ ٍِ وَ یَحْفَظَ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِکَ بِإِخْلَاص  جَعَلَ لَکَ عَلَى نَفْسِهِ َأَنْ یَکْفِیَکَ َأَمْرَ الدُّنْیَا وَ »فرماید: در ادامه امام سجاد)ع( می

؛ پس اگر تو به اخالصٍ خدا را عبادت کنی، عبادت خدا بدون اینکه هیچ چیزی را در این عبادت شریک «لَکَ مَا تُحِبُّ مِنْهَا

کنی، خداوند این را بر خودش قرار داده است، یعنی خودش را متعهد کرده است؛ این خیلی عجیب است! این را امام سجاد)ع( 

کند؛  را کفایت توعادی نیست. خداوند خودش را متعهد کرده که امر دنیا و آخرت  یک شخصید، برداشت و استنباط فرمامی

داری. البته در من الیحضر و خصال این عبارت اخیر ذکر نشده و حفظ کند برای تو آنچه که از دنیا و آخرت دوست می

رَ َأَنْ یَکْفِیَکَ َأَمْ»اند نیامده است. عمده هایی که این رساله را نقل کردهی از کتابدر برخ «وَ یَحْفَظَ لَکَ مَا تُحِبُّ مِنْهَا»است؛ 

خالصانه عبادت کند، خدا متعهد شده است که او را هم در دنیا ؛ این خیلی عجیب است که اگر انسان خدا را «الدُّنْیَا وَ الْآخِر ٍَِ

 و هم در آخرت کفایت کند. 
 حقیقت کفایت خداوند

سخن از کفایت خداوند به میان آمده است. آیات متعددی این مضمون  آنکفایت خدا یعنی چه؟ ما در قرآن آیاتی داریم که در 

هُ بِکَافٍ عَبْدَهُ» مانند: را بیان کرده است هُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ َأَلَیْسَ اللَـّ ؛ آیا خداوند 1«وَیُخَوِِّفُونَکَ بِالَّذِینَ مِن دُونِهِ وَمَن یُضْلِلِ اللَـّ

کند؟ این آیه پر مغز، پر محتوا و بسیار مهم، مطالب بسیار مهمی در آن اش را کفایت نمیبرای تو کافی نیست؟ آیا خدا بنده

دهم؛ چون عرض کردم آیات متعددی در این رابطه ذکر شده است. این یعنی چه؟ من فقط همین آیه را توضیح مختصر می

از  کند، در جاهای مختلفشود، اگر کسی به خدا توکل کند خدا او را کفایت میند کفیل انسان میذکر شده است. اینکه خداو

 این مسأله سخن به میان آمده است.

که  اند، این استحداقل دو شأن نزول ذکر شده است؛ یکی از مواردی که به عنوان شأن نزول برای این آیه گفتهآیه برای این 

 ها شود. دائما بهداشتند از اینکه کاری کند که موجب خشم بتامی اسالم)ص( را بر حذر میبت پرستان مکه پیامبر گر
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آزار  آیند و تو راها بدگویی نکن، برخالف میل و خواسته آنها کاری نکن که آنها به خشم میگفتند از بتپیامبر)ص( می

د شود. آن وقت این آیه نازل شرند که این موجب آزار میها یک نیرویی داکنند؛ یعنی معتقد بودند بترسانند و دیوانه میمی

ترسانند به چیزهایی که دون اهلل است و کسی که خدا او ، تو را می«وَیُخَوِِّفُونَکَ بِالَّذِینَ مِن دُونِهِ أَلَیْسَ اللَّـهُ بِکَافٍ عَبْدَهُ»که 

 آید.دهند که هیچ کاری از آنها برنمیی بیم میرا گمراه کند، هیچ راهنمایی نخواهد یافت. آنها تو را از معبودهای

خالد بن ولید بعد از آنکه پیامبر)ص( به او دستور داد بت بزرگ گویند می .اندیک شأن نزول دیگر هم برای این آیه گفته

را بشکند، مشرکان به خالد گفتند ای خالد بترس که خشم این بت بسیار شدید و سنگین است و باالخره تو را بیچاره  عزِّی

«. عزِّیکفرا لک یا »زد و آن را شکست؛ بعد گفت  عزِّیکند. خالد هم با آن تبری که در دست داشت محکم به صورت می

 آیه نازل شد. دادند اینا بیم میوقتی که کافران خالد بن ولید ر

 ده، این هم دو بار نازل شده است.اند دو بار این آیه نازل شده است؛ مثل سوره حمد که دو بار نازل شبعضی هم گفته

ها خواهد بگوید در اوج سختیاند، در واقع میاما عمده این است که با توجه به معنای خود آیه و شأن نزولی که برای آیه گفته

ئد، آنگاه که امیدها همه منقطع شده، اگر کسی ایمان به خدا داشته باشد اطمینان دارد که خدا او را کفایت ها و شداو گرفتاری

دا کنیم که برای خما گاهی در کارهایمان به دنبال سراب هستیم؛ برای برخی افراد و بعضی چیزها آنقدر حساب می ،کندمی

ما متوجه اسباب و افراد است، متوجه خدا نیست. ریشه حل مشکالت  کنیم. آنقدری که ذهنیک هزارم آن هم حساب باز نمی

  کنیم.، در جای دیگری جستجو میرا که گمراهی انسان و گمگشتگی و حیرت است

ان ترین آن هدایت انسکند؛ کفایت یک دامنه وسیعی دارد؛ مهماگر انسان خدا را خالصانه عبادت کند، خدا انسان را کفایت می

برود و اشتباه کند و بعد موقع سقوط خدا دست آدم را  عوضیاین نیست که انسان یک راهی را فقط فایت است. معنای ک

کنم بگیرد؛ البته آن هم هست. هر چه اخالص بیشتر باشد، کفایت بیشتر است. اگر کسی بگوید من خدا را خالصانه عبادت می

سازگار نیست. کسی سؤال نکند که اینجا از یک طرف توصیه به برای اینکه خدا در دنیا وضع مرا بهتر کند، این با اخالص 

آنچه که تو دوست داری خدا برایت نگه «. و یحفظ لک ما تحب منها»گوید شود و از طرف دیگر هم میعبادت خالصانه می

ت بادت، این درسآید؛ چون ما گفتیم حتی اگر کسی عبادت کند برای آثار وضعیِ دنیوی عدارد، اینها با هم جور در نمیمی

است برای خدا عبادت کرده ولی از مراتب پایین اخالص است. این مرتبه به اندازه خودش کفایت دارد؛ هر چه مرتبه اخالص 

ترین مصداق کفایت خدا راهنمایی و هدایت انسان است. اینکه مراقب انسان است تا باالتر، کفایت خداوند هم بیشتر. مهم

شود، این خیلی مهم است. اگر انسان خدا را خالصانه هایی که در دنیا منجر به سقوط انسان میه بیراههانسان به بیراهه نرود؛ ب

ب مندی از مواهعبادت کند، این نتیجه قهری اخالص در عبادت است، کفایت در دنیا و در آخرت. کفایت در دنیا فقط بهره

ترین مصداق کفایت خداوند در دنیا، ا به چه معنا بگیریم. مهممادی نیست؛ این خیلی مهم است که ما کفایت خدا در دنیا ر

این است که انسان را بر صراط مستقیم، در راه حق و در راه عبودیت و بندگی حفظ کند. چون اگر این نباشد، هیچ چیز 

بخواهد از مادیات  برد و البته اگرنیست. این است که انسان دائما تحت الحمایة خداوند است و خداوند او را به پیش می

 دهد.کند، اگر بخواهد عزت و آبرو میمند میبهره
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هُ بِکَافٍ عَبْدَهُ»خود همین آیه هم اشاره به این معنا دارد،  فرماید: ، بعد در ادامه می«وَیُخَوِِّفُونَکَ بِالَّذِینَ مِن دُونِهِ َأَلَیْسَ اللَـّ

هُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ» کفایت  فهمیمکند که از مفهوم آن میترین نتیجه کفایت نکردن خدا را بیان میمهم جمله، این «وَمَن یُضْلِلِ اللَـّ

خدا، هدایت است. کسی که خدا او را کفایت نکند، در واقع یعنی او را گمراه کند، هیچ هادی و راهنمایی برای او نیست. این 

شود، رود؛ گمگشته و حیران نمیانسان در آن مسیر میاندازد، هدایت مثل این است که نوری در مسیر حرکت انسان می

اضطراب ندارد، تشویش ندارد. آن وقت کفایت در آخرت که دیگر قابل ذکر نیست. اینکه کسی خالصانه خداوند را عبادت 

قرب جای دهد و وقتی در مقام کند و او را در مقام قرب جای میکند، در جوار خداوند است، خدا او را در آخرت کفایت می

 مند است که قابل وصف نیست. های جسمانی و اخالقی و عقالنی بهرهبدهد، قهرا دیگر آن چنان از جنت

کند. کسی که خدا را خالصانه گوید خدا آنچه را که از این امور دوست داری برای تو حفظ میمی« و یحفظ لک ما تحب منها»

هاست. دیگر محبوب او ای نیست، فوق این حرفو چند مقام عاریهعبادت کند، دیگر محبوبش چند فلوس، چند ساختمان 

ات، کند؛ از مباحاوند برای او حفظ میهم خدرا کند. قهرا این محبوب کنند فرق میبا محبوب آنهایی که خالصانه عبادت نمی

نگوییم ما عبادت خالصانه از امور مشروعه، آنچه که در این دنیا وجود دارد. ولی مهم این است که توجه داشته باشیم و 

 با هم سازگار نیست.  هاکنیم که دنیایمان آباد شود، اینمی

 

 «نیوالحمد هلل رب العالم»


